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A NAGYDOBRONYI KÖZSÉGI TANÁCS lapja

„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL”
TANULÓI TÁMOGATÁS
2009-ben
ismét lehetőség
nyílik az Ukrajnában magyarul
tanulók számára
oktatási-nevelési
támogatás igénylésére a 2001. évi LXII. törvény 14.
§.-ban foglaltak alapján. Március 1től egészen április 30-ig lehet beadni
a szükséges iratokat, melyek a
következő mellékletekből állnak:
a) a pályázó szülő vagy nevelőszülő személyazonossági igazolványának, valamint az adószámot igazoló okiratának fénymásolata;
b) a kiskorú gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolat.
A szükséges iratok beszerzése ill.
az adatlap kitöltése a Nagydobronyi
Középiskola titkárságán fog történni a következő utcák szerinti

sorrendben 9-13 óra között:
Március 10.– Kossuth, Felvég
Március 11. – Csongor, Róttag
Március 12. – Kékpatak, Erdőhivatal, Garb
Március 13. – Nagytemető, Király
Március 16. – Éger, Virág
Március 17. – Alvég, Kucsárka, Bé
ke
Március 18. – Kistemető (Gorkij),
Petőfi, Csapájev,
Március 19. – Ady Endre, Széche
nyi
Március 20. – Sport, Ifjúság,
Internacional
Március 23. – Vásártér,
Nyirigyszög, Meliorátor
Március 24. – Tábla, Fürdő,
Március 25. – Tavasz, Rákóczi
Március 26-27. – Kisdobronyi
Március 30-31. – Juzsna, Sumna

Hitel felvétel és pénz betevés!

ABC „Кредит”
A legjobb stabil jövedelem 25 %-os éves kamattal.
Címünk: Nagydobrony, Kisdobronyi ut 130/3.
A piacon a 3. épület „ABC Кредит”.
Elérhetőség: Tel: 80504735267

2009. Február

Horgászni csak a törvények
betartásával érdemes
Lassan közeledik a tavasz, kiolvadnak a környező patakok, folyók és megkezdődhet a horgászat. De milyen vizekben,
mikor és milyen feltételekkel lehet a
pecásoknak űzni hobbijukat?
Kérdéseinkre a
Járási Állami Halőrség
munkása Bocskor Imre (a
képen balra) válaszolt,
aki kollégáival épp falunk
környékén járőrözött.
— Köztudott tény, hogy
nem kell horgászengedélyt kiváltani a horgászni vágyóknak, ugyanis az
ilyen dokumentumok
kiváltását megszüntették.
Ám Ukrajna törvényei
szigorú feltételeket szabnak mind a horgászidőszak, mind a horgászat
módja terén. Általában 3
tilalmi időszak van egy évben. A telelőgödrök horgásztilalma most fejeződik be, de
március 25-e körül újabb 50 napos tavaszi
ikrázó tilalom lép érvénybe, melynek pontos kezdését a médiában közöljük (minden
évben változik a kezdete, melyet a halbiológusok számítnak ki (plusz-mínusz 10
nap)). A horgászat minden állami fennhatósági vízen űzhető, ide azokat a folyókat,
tavakat és egyéb vizeket soroljuk, amelyekben nem folyik ipari haltenyésztés
vagy más, a vízkultúra tárgykörébe tartozó
gazdasági tevékenység és nem történt meg
a vizek bérlése vagy privatizációja. Tilos a
horgászat a mezővédő kanálisokban.
— Milyen szabályok vonatkoznak magára
a horgászat módjára?
— A legújabb szabályozás szerint egy horgász egyszerre maximum 5 horgot alkalmazhat, de ezt nem egy boton. Továbbá
szigorúan tilos bot nélküli horgok elhelyezése.
Fontos a mennyiségi és a méretkorlátok betartása is. Egy horgász naponta 3
kg keszegfélét vihet haza (vagy 1 db-t 5
kilogrammosig). A nemes halak terén pedig fajspecifikusan megállapított méretkorlátozás van érvényben. Ponty esetében
például minimum 25 cm, csukánál 40 cm
hosszúnak kell lennie a halnak ahhoz, hogy
a pecázó jogosan megtarthassa. A hal hoszszát az orrtól a farktőig (a farokúszó már
nem számít bele) kell mérni.

— Milyen büntetések szabhatóak ki a
szabálysértőkre?
— Ez attól függ. Ha nem megfelelő helyen
horgászik nem a megadott 5 horoggal, ill. a
halak méreten aluliak, a minimális büntetés
170 hrivnyától
kezd ő d ik.
Amennyiben
hálóval történik a
fogás, a legalacsonyabb bírság
340 hriveny, de
egészen
1700
hrivnyáig is elmehet,
mely
nagyban függ a
szabálysértő viselkedésétől,
hozzáállásától.
Ha valakit útközben hálóval felszerelve fülelünk
le, már ekkor is a 170 hrivnyás büntetés lép
érvénybe. Ezeket a bírságokat amennyiben
időben nem rendezik, az ügy bíróság elé
kerül melynek végkimenetele legtöbbször a
bírság megduplázása. Ha nem jelenik meg
a sértett az idézést követően, szintén az
utóbbi következik be, mivel a bíróság úgy
veszi, hogy ezzel elismeri vétkességét.
Ukrajna Vörös könyvében szerepelő védett
halak esetében darabszám után irható ki a
bírság. (Pl: márna 102 hr/db, csík 280 hr/
db, selymes durbincs (nálunk a taknyos
singér néven ismert) 85 hr/db.)
Az elektromos halkábítókat használókat a 8-050-541-63-60 vagy a 8-099-02912-53-as telefonszámokon bejelentő és a
tanúskodást is vállaló törvénytisztelő horgászokat 1000 hrivnyás úgymond
„vérdíjjal” jutalmazzuk. Az ilyen vétkesek
legkevesebb felfüggesztett börtönre számíthatnak.
— Volt e már idén szabálysértő?
—Sajnos igen, és gondolom még számos
esettel fogunk találkozni, melyet a nehéz
gazdasági viszonyok még fokoznak. A
legtöbb halász el van tévedve — az elmúlt
90-es évek tapasztalataira hagyatkozik —,
azt gondolva némi kenőpénzzel el lehet
mindent intézni. Ezt el kell felejteni! Ne
ilyesmin gondolkozzanak, hanem a törvények betartásán, mivel mi bármikor megjelenhetünk!

FELHÍVÁS
2009. március 27-én, valamint 2009. április 9-én délután 13 órai kezdettel (h. i. sz.) a
traktorok és mezőgazdasági gépek műszaki
vizsgájára kerül sor a községháza épülete
mellett (pótkocsi, vontatott kocsi, stb).

A Tiszaágteleken élő Kállai Miklós és családja hálás
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak leégett házuk újjáépítésében.

Innen-onnan
Szaktanácsadás.

Terra Dei előadások
2009. 02. 14-én sor került a Terra Dei által a zöldségtermesztés témakörében meghirdetett előadássorozat
második foglalkozására a Nagydonronyi Református Líceumban. Egyik meghívott vendégünk Dr. Gulyás András
fejlesztőmérnök volt, aki egy új biológiai eredetű szert mutatott be — a Triffendert — amely meggyőződésem szerint
nagy karriert fog nálunk befutni. Miről is van szó?
Nagydobronyban a gazdálkodók többsége súlyos ún.
monokultúrában termeszti az újkrumplit utána fűszerpaprikát, ami annyit jelent, hogy évről évre ugyanazon a helyen
ugyanazt a zöldséget termesztik. Ráadásul ami még tetézi a
bajt, hogy a krumplinak és paprikának mint rokon fajoknak
hasonlóak a betegségei és a kártevői. Ez pedig azt eredményezi, hogy talajuntság lép fel a károkozók és a kártevők
pedig óriási mértékben felszaporodnak. A talajuntság ellen
nagy tömegű szerves trágyával, a betegségek, kártevők ellen pedig okszerű növényvédelemmel ugyan valamennyire
lehet védekezni, ám a szerves trágya beszerzési nehézségeit
a növényvédő szerek égbeszökő árait ismerve elmondható,
hogy meglehetősen drága dolog.
A fóliások sincsenek könnyebb helyzetben. Tapasztalati tény, hogy az uborkatermesztők a fóliasátor felépítésének évében 30-40 kg/m2 termést is betakarítanak, majd
mivel az uborkatermesztéshez értenek 2., 3., 4. évben is
uborkát termelnek ugyanabban a sátorban, egyre csökkenő
termésmennyiséget szedve. Mígnem, kinek hamarább, kinek később az uborkatövek hervadása miatt le kell mondani
a további uborkatermesztésről. A hervadásnak persze több
oka lehet, a túlöntözés a kevés öntözés, a gyökérperzselés, a
talaj magas sótartalma és az ún. gyengültségi károkozók
támadása. Gondos termesztéssel a környezeti hatásokból
eredő károkat, gyökérveszteséget ki lehet küszöbölni, de
harmadik negyedik évben már jelentkeznek a fuzárium,
verticillium,- szklerotina– talajlakó gombák által megtámadott uborka tövek tömeges hervadása, mivel ellenálló fajták
még nincsenek, ebben az esetben az a jó taktika, ha áttérünk
más zöldségfajták hajtatására.
Elméletileg a Basamiddal, Diazonimmal végrehajtott
talajfertőtlenítés a fóliákban megoldás lenne, de a szerek
magas ára miatt a gazdák nem használták, ráadásul a
számbajöhető szereket 2009-től az EU kivonta a forgalomból, tehát még a lehetőség is megszűnt. Az oltott uborka
palánt használata sem terjed az indokolt mértékben.
Dr. Gulyás András szerint az általuk kifejlesztett
szer a Triffender megoldás a fenti jelenségek ellen. Mit is
tud a Triffender?
A Triffender egy termésfokozó mikrobiológiai készítmény gombaölő mellékhatással:
— növeli a biomasszát
— a gyökértömeg a duplájára nőhet
— javul a stressztűrő (hideg-meleg-szárazság) képesség
— zöldítőhatás
— káros fitotoxikus vegyületek közömbösítése a talajban
— antibiotikus hatású anyagok termelése károkozó gombák
ellen
— élettér kolonizálás a gyökereknél - elfoglalja más károkozó gombák elől a helyet.
A Triffender megoldás a talajuntság ellen. A
trikoderma gombák képesek bizonyos mikroelemeket növények számára felvehető formába alakítani. A talajuntság
egyik oka, hogy mikroelem hiány lép fel. Ezért a mikroele-

meknek arányában hasznosítja a növény a makroelemeket
is azaz hiába adjuk oda a műtrágyát nem tud hasznosulni és
kárbavész amennyiben nem teszünk a mikroelem feltárás
érdekében. A trikoderma fajok a talajban lévő növényi maradványokat átalakítva biztosítják a mikroelemeket. A zöldítő hatást tehát a hormonok indukálása mellett a gazdagabb mikroelemek fonás miatt felvett mikroelem- mennyiség is okozza.
Használható szántóföldön és hajtatásban is. A zöldségtermesztésben a Triffender jelentősen javítja a kelési
százalékot, a növények kezdeti fejlődési szakaszában védi
őket a palánta dőlési betegségek kialakulásától. A növények
fejlődése gyorsabb, erőteljesebb az állomány egyöntetűbb, a
palánták hidegtűrése javul. A kiültetett állományban a gyökérbetegségek és a drótféreg kártétele csökkent.
A Triffender kijuttatására a leggyakrabban alkalmazott módszer a palántázás ill. a vetést megelőzően 1,5 kg/ha
szert a talajba juttatni permetezéssel, majd bedolgozással.
Érdemes a palántákat ültetés előtt 0,5 % oldatba áztatni. A
Triffender segíti a gyökérfejlődést és egészségesen tartja a
gyökereket. Nyáron a szezon közepén, ha fuzárium lépne
fel (avagy megelőzendő) 0,5 kg/ha dózissal a hatás a talajra
kipermetezve megújítható. Az előadó szépeket, összehasonlító diagramokat mutatott a Triffender hónapos retekre kifejtett hatásáról is. Mit mondjak?
Meggyőző volt.
Végezetül a személyes véleményem: a csodaszerekben nem hiszek. Ha fele igaz amit elmondott, már akkor is
jó - más megoldás úgy sincs. Én ki fogom próbálni. További információkért forduljanak a Terra Dei irodájához, vagy
hozzám.
Tel: 80503723469, 71-43-70.
A foglalkozás második részében a munkácsi
VERESZ konzervgyár képviselői vázolták terveiket a
2009-es évre.
Az ötlet, már minthogy a konzervgyárral kapcsolatot
keressünk onnan jött, hogy ebben az évben kordonos uborkát szeretnék termeszteni, és ismerve az uborka piacán az
elmúlt években megfigyelhető kilengéseket úgy gondoltam
hasznos lenne biztos piacról, felvásárlóról gondoskodni.
Erre jött még a mostani gazdasági válság, amelynek egyik
jellemzője, hogy erősen megcsappant a fizetőképesség vásárló kedv. Így tehát a biztos értékesítés még inkább felértékelődik.
A konzervgyár képviselői elmondták, hogy leginkább 6-9 cm szemölcsös (Satina, Áfina, stb) uborka érdekli
őket, gyakorlatilag korlátlan mennyiségben. Ha egy megfelelő tömegű uborka összejön, akkor egy általunk megjelölt
helyen kihelyeznek egy válogató asztalt, és a falunkban egy
helyre összehordott uborkát méretre válogatva rendszeresen
elhordják, helyben fizetve természetesen megtakarítva a
gazdának a piacrajutás költségeit. Ezen kívül vetőmagot
ígértek, amelyekért uborkában kell elszámolni. Az, hogy az
uborka fóliából, vagy szabadföldről származik e őket nem
érdekli, de én azt tenném hozzá, hogy a szabadföldi kordonos uborka inkább alkalmas a konzervgyári méret termesztésére.
Aki tehát kedvet érez konzerv uborka termesztésére
a részletek megbeszélése végett jelentkezzen idejében nálam, mert a tavasz már itt van a nyakunkon, és idejében be
kell szerezni az oszlopokat, hálót, stb.
Hidi László

Elrajtolt a 2009-es labdarúgó szezon
Február 8-án elkezdődött a járási téli labdarúgó bajnokság. A 16 benevezett csapat 4 övezetben (Orihovci,
Linci, Őrdarma és Csap) játssza a selejtezőket, melyekből a
két első jut tovább. Nagydobrony Csap övezetébe került
Eszeny, Salamon és természetesen Csap válogatottjaival. Az
el ső k ét fo r d u ló t kö v ető e n a
nagydobronyiak és csapiak bizonyultak
jobbnak, így tovább is jutottak:
Csap-Eszeny 6-2,
Csap-Salamon 3-0,
Nagydobrony-Eszeny 1-0,
Nagydobrony-Salamon 2-0.
A harmadik csoportos fordulóban február 22-én a két esélyes között a mérkőzés nagy küzdelmek árán 1:1-es döntetlennel zárult, így a
nagydobronyiak a csoport második helyén végeztek roszszabb gólkülönbséggel.
A nagydobronyi csapat mint az eredmények is mutatják nagy lelkesedéssel vágott neki a 2009-es szezonnak.
Remélhetőleg hasonló kitartással fogják folytatni a bajnokságot és nem kisebb sikereket fognak elérni mint az elmúlt
évben. Ehhez sok sikert kívánunk! HAJRÁ!
A Terra Dei alapítvány előadássorozatot indít intenzív zöldségtermesztés (uborka, paradicsom, paprika, káposzta, stb.) témakörében a Nagydobronyi Református Líceumban péntekenként 15:00 órai kezdettel március folyamán. A látogatás ingyenes.
Szívesen várjuk az érdeklődőket.
Hidi László

Egy kis poén…
A rendőr felesége elküldi a férjét a boltba:
- Hozzál margarint, és ha van tojás, akkor hozz tízet!
Hazajön a rendőr tíz margarinnal:
- Volt tojás!
- Mi az a 3 kérdés, ami mindig elhangzik egy kocsmai
verekedés
előtt?
- Mi van? Mi van? Mi van?
Ül a roma árus a cucca mögött a piacon, közben dúl a
gazdasági válság. Arra megy egy másik, és egy óvatlan
pillanatban felkapja az egyik árut, majd gyorsan elszalad vele. Mire az árus nagy búsan megszólal:
- Nnna, ez is csak beszerzési áron kelt el...
A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja, hogy
Miska bácsi mint mindig, most is tök részeg.
- Miska bácsi, mikor szokik végre le az alkoholról?
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késő.
- Akkor még ráérek...
Két csiga áll az országút szélén.
- Te, át kellene menni a túloldalra.
- Hagyjad, oda születni kell.

Hajtatott uborkatermesztés szalmabálákon
A szalmabálás termesztési módszert Magyarország
egyes termőtájain már régóta használják, ámbár nagy
előmunkaigénye miatt egyre ritkábban alkalmazzák. Másfelől a módszer előnye szembeötlő mert az itteni gazdák számára elérhető technológiát nyújt a hervadásos betegségek
kivédése érdekében, emellett a szalma bomlása kellemes
talpmeleget biztosít a kiültetett fiatal uborkapalánta számára.
A préselt bálákat félig a talajba süllyesztve helyezzük
el. Talajfertőzöttség esetén javasolt teljesen elszigetelni fóliával a bálákat a talajtól. Nagyon fontos a szalma jó minősége (búza, vagy gabona) gyomoktól, vegyi anyagoktól való
mentessége. Az a termesztési mód kedvező hatással van a
növényekre (melegtalp, a szalma bomlásából származó magasabb CO2-szint) de a tápoldatozás szempontjából nagyobb
figyelmet igényel, mivel a műtrágyák egy része a szalma
bomlása során felhasználásra kerül. A fóliaházat el kell látni
valamilyen fűtési rendszerrel, mert a légtér hőmérséklete
legalább 12-14 °C kell legyen.
A szalmabála előkészítése több műveletből áll:

1. nap: a kiásott és a fóliával bélelt árkokba be kell hordani a
bálákat szorosan egymás mellé rakni és elvágni a bálazsineget. A légtér hőmérsékletét 12-13 °C-ra kell emelni.
2-5. nap: naponta öntözni, gyakran, kis mennyiséggel, hogy
a szalma jól átnedvesedjen. A száraz szalmát nehéz benedvesíteni.
4-5. nap: Műtrágyázás 120-150 g ammónium-nitrátot kell
kiszórni minden bálára.
6. nap: öntözés gyakori kis mennyiségekkel, hogy megakadályozza a nitrogén elszivárgását
9. nap: további nitrogén adagolás (70-80 g ammóniumnitrát
bálánként). A bálák belső hőmérséklete elérheti az 50-60 °Ct is .
10-12. nap: öntözés tovább.
14. nap: alap-műtrágya adagolása: 70-80 g ammóniumnitrát,
200 g tripla szuperfoszfátot, 100 g magnézium-szulfátot és
400 g kálium-nitrátot bálánként.
14-15. nap: öntözés, hogy a műtrágya belemosódjon a bálába.

16-17. nap: a talaj, vagy más közeg előkészítése, a bálák
tetejére 5-10 cm termesztőközeg szükséges, hogy megkönynyítse az ültetést és, hogy elősegítse a megfelelő kapcsolat
kialakulását a palánták és szalmaközeg között.
18-20. nap: palántaültetés, ha a hőmérséklet a bálában 35 °C
alá esik. Ellentétes esetben a kiültetett növény gyökérzete
sérülhet, és a termés később várható.
A bálákra rakott termesztőközeg lehet akár az
árokásás során kitermelt felső talajréteg is, akár persze
valamilyen totális (BASAMID, stb) talajfertőtlenítő szerrel
prízmában fertőtlenítve, de lehet akár palántanevelésnél
használt tőzeg alapú keverék is.
Az uborka tenyészterülete megegyezik a
szokványossal (2-3 tő/m2), zöld munkái szintén. Arra
viszont figyelni kell, hogy idővel a szalma ülepedni fog és a
támaszként alkalmazott zsineget folyamatosan utána kell
engedni, különben a zsineg kitépi az uborkát a földből.
Hidi László
szaktanácsadó

Események, köszöntők, hirdetések
Anyakönyv (Február)
Születtek:
Bátyi Lóránt (Internacional u. 14)
Szilvási Roland (Csongor út 80)
Pap Miranda (Juzsna u. 2)

Elhaláloztak:
Gábor János (Virág u. 12)
Nagy Erzsébet (Gagarin u. 19)
Katona Béla (Tábla u. 27)
Balog Erzsébet (Béke u. 41)
Pap Éva (Juzsna u. 19)

A Nagydobronyi Községi Tanács kötelékén belül 2009 márciusában
1 esküvőre kerül sor.
2009. március 7-én
Balog Ferenc (Felvég u. 18. sz.)
és
Hidi Mónika (Nyirigyszög u. 10. sz.)
köti egybe életét.

Ezúton szeretne a tanács sok boldog-

ságot kívánni a leendő házasok számára.

Februárban ünnepelte
10. születésnapját
Molnár Krisztián.
Ez alkalomból köszönti őt édesanyja, nagyszülei és
keresztanyja családja.
„Azt kívánjuk mindnyájak e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen.”

Február 26-án ünnepelte 55. születésnapját
Sis Mária.
Ebből a szép jubileumi alkalomból kívánnak számára
erőt, egészséget hosszú boldog életet a Nagydobronyi
Középiskola étkezdéjének munkásai.

Márciusi születésnapi köszöntők!
A Nagydobronyi Községi Tanács ezúton szeretné köszönteni közelgő születésnapja alakalmából
Ráti Anitát,
a Nagydobronyi Községi Tanács adószedőjét,
Vaszilcsenkó Róbert
képviselőt.
Kívánnak számukra erőt, egészséget, sikerekben gazdag,
hosszú boldog életet.
Március 11-én ünnepli első születésnapját
Szántó Krisztina.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagyszülei és
testvérei.
„Áldott legyen az Úr, ki nékünk megadott,
köszönjük a sorsnak, hogy hozzánk elhozott.
Rögös volt az út, amíg megérkeztél, de
elfeledtünk mindent, amikor megszülettél.
Isten féltő keze vezéreljen téged és mi
összetett kezekkel imádkozunk érted.”
Március 10-én ünnepli 5. születésnapját
Sütő Tamás.
Ebből az alkalomból köszöntik őt szülei, nagymamája, testvérei (Lacika és Renáta) és unokatestvérei Tibi
és Annamária.
„5 éve már , hogy te megszülettél,
A mi drága kincsünk, napsugarunk lettél.
Hétköznapjainkat bearanyoztad,
Családunkba a fényt, boldogságot hoztad.
Drága szemefénye lettél anyukádnak,
Szíve, büszkesége az édesapádnak.
S mi nagyszülők, még a percet is áldjuk,
mikor téged kis unokánkat karjainkba zárunk.
Imádkozunk szüntelen,
Hogy áldjon meg az Isten erővel,
Egészséggel drága kicsi kincsem.”

Ugyancsak Sis Máriának születésnapja alkalmából kíván sok boldogságot férje, lánya, veje és kisunokája Annamária.
A Nagydobronyi Községi Tanács, valamint a Polgármesteri Hivatal kollektívája kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszönti
Ráti Éva járási képviselő asszonyt,
aki február 24-én ünnepelte születésnapját. Kívánnak számára erőt, egészséget,
családi boldogságot és szakmai sikereket a továbbiakban is.

Mobiltelefonok,

valamint tartozékaik (töltők, akkumulátorok, előlapok, gombsorok, fülhallgatók, adatkábelek, tokok és táskák) széles választékát kínáljuk.
Kezdő csomagok és felöltőkártyák:
MTC, Kyivstar, Life, Beeline.

Használt digitális fényképezőgépek és videokamerák akciós áron, amíg a készlet
tart!

Elektronikai cikkek:

Hűtők, mosógépek, televíziók, DVD lejátszók, CD lejátszók, autómagnók, hangszórók,
hálózati telefonok, porszívók, borotvák, hajszárítók, mikrohullámú sütők, presszó kávéfőzők és egyéb háztartási kellékek.
A piac területén, az 5. sor végén.

Március 20-án ünnepli 6. születésnapját Szilvási Zsófia.
Ezúton kívánnak számára sok boldog születésnapot: apa,
anya és a nagyszülők.
„Nem kérünk Istentől kincset, gazdagságot,
csak neked egészséget és boldogságot.
Ha bármi baj van, mi veled vagyunk,
jóban rosszban veled maradunk.
Drága szemefénye lettél édesanyádnak,
szíve büszkesége édesapádnak.
A szüleid még a percet is áldják, mikor téged a karjaikba
zárnak.
A jó Istent arra kérjük szüntelen,
hogy áldjon meg hosszú, boldog élettel tégedet.”

Apróhirdetések
Szolgáltatás
Igazolványképek 5 perc alatt !
(6 db-os sorozat)
+ Digitális fotók nyomtatása fényképezőgépekről és memóriakártyákról
minden méretben: 9x13, 10x15,
15x21, stb.
Névjegykártyák, naptárak készítése!
Lakodalmak, események fotózása, videózása. Le ne késsen megrendelni
bennünket.

Érd.:
Községháza II. emelet (balra).
Hétfőtől-péntekig
13:00 - 16:00 között!
Kállai Gézánál tavaszi és nyári virágméz
eladó (gyümölcs, akác, hárs).
Méhcsaládok eladók!
Nagydobrony, Sport utca, 2 szám.
Tel: 714-253
Privatizált telek eladó a Tavasz utcában.
Érd.: 80989433005.

Szövetkabátok és öltönyök
tisztítását vállalom.
Elérhetőség: Csongor út 84.
Tel.: 80969491032
Sándor Krisztina

Bútorok rendelésre:
konyhába, nappaliba, hálószobába, gyerekszobába óriási színválasztékkal.
Computer-, Tv-, íróasztalok.

Kisdobronyi út 116. szám alatt.
Zazulics László
Tel: 80987714765
Szatmári István
Ajtók és ablakok rendelésre
Az UNIFA Kft. (lambéria cég) a következőket kínálja a kedves
érdeklődőknek:

•
•
•
•
•

fűrészárú minden méretben és mennyiségben
hőszigetelt ablakok és ajtók bármilyen kivitelezésben
asztalok székek a megrendelő igénye szerint
nyújtó-, vágó és kloffoló deszkák
rönkfaházak és gyerekcsúszdák minden méretben és mennyiségben
Az infláció nem befolyásolja az árainkat
Tegye egyedivé általunk kertjét és lakását.
Érdeklődni a 80988405441-es telefonszámon lehet

Vízszivattyúk, tartozékok víz-, gáz-, központi fűtés-vezetéshez.
Megrendelésre belső tatarozáshoz: spaklik, gipszkarton, laminált padló, műanyag
lambéria, festékek, gázkazánok, radiátorok stb. valamint házak külső és belső hőszigeteléséhez szükséges anyagok:habszivacs, üveggyapot, kőzetgyapot, csemperagasz,
háló, dübel, nemes vakolat.
Nagyobb tétel vásárlása esetén igény szerint házhoz szállítás.
5. sor (a boltsorral szemben) az újpiac területén.
Tel: 80976838444 ill. 80501012602
Varga István

Nagy „Kojsza” Diana szeretettel várja leendő Új- és Meglévő ügyfeleit
újonnan nyitott
Manikűr-, Műköröm építő
””Porcelán és Zselés””
szalonjába!
Elérhetőség:
Tel.: (050) 9942032, 714-302.
Nagydobrony, Kisdobronyi út 89.

A piac hátsó bejáratánál új épületben

HÁZTARTÁSI ELEKTRONIKAI
cikkeket árusító üzlet nyílt a készülékek széles választékával.

Nagydobronyban (Tavasz út 41) sürgősen eladó egy telekhely: 0,17 ha, 10x10-es fundamentum, gáz, víz és villany már az udvarban.
Érdeklődni Pinte Marikánál, a 80958622051-es telefonszámon lehet.
Ár megegyezés szerint.

Masszázsterápiai gerincbántalmak
megelőzésére és kezelésére!!!

Megrendelésre hűtő és fagyasztóládák, 5 év garanciával!
Hitelre való vásárlás is lehetséges.
Érdeklődni Krisztinánál lehet: 80501571562..

Masszázs ágy működik a FEHÉRNEMŰ üzlet 2.
emeletén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Új szolgáltatás:
– lábmasszázs,
– kézi masszázs
NAGYDOBRONY
Közéleti havilap
Cím: Nagydobrony, Csongor út 2 (II. emelet, balra)
Tel:714-325 Email: nagydobrony@gmail.com
Lapalapító és fenntartó:
Nagydobronyi Községi Tanács
Szerkesztők, tördelők:
Szanyi-Szabó Béla, Ráti Ferenc.

Érdeklődni a 80506712598
-as telefonszámon lehet.
(Kisdobronyi út 131/6.)
Tóth Marianna

Eladó a piac fősorán 18 m2 konténer. Érdeklődni a fenti mobilszámon lehet!

Állami bejegyzési bizonylat ZT № 416/08 21.07.2006
Ofszetnyomás egy nyomdai ív. Példányszám 1300.
A lapot kinyomtatta a VAT „Patent”.
A lap ingyenesen jelenik meg havonta.

A Nagydobrony havilap lehetőséget kínál mindennemű lakossági hirdetésre és reklámra, köszöntőre. Egy apróhirdetés díja 1 hónapra 5 hr.
Fényképes köszöntő 20 hr. A reklámok díja: 50 cm2 = 30 hr. A hirdetéseket személyesen a szerkesztőségben lehet feladni, hétfőtől-péntekig
13:00-16:00 óra között.
Hirdetésével Ön is járuljon hozzá újságunk kiadásához!

